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Úvodní slovo 

Milí spolužáci, 

máte před sebou 3. číslo časopisu. Uvítáme, pokud nám budete 

přispívat do časopisu zajímavými články a dáte nám vědět, co by vás 

bavilo a zajímalo. Časopis bude vycházet jednou za dva měsíce a 

v jeho tvorbě se budou střídat 9.A a 9.B. 

 

Obsah: 

Pololetní vysvědčení 1. tříd 

Akce školy: 

 Dějepisná exkurze do Památníku Terezín  

 Dějepisná olympiáda  

 Lyžařský výcvik 4. tříd 

 Lyžařský výcvik 7. tříd 

 5. A - Exkurze Vánoce na zámku Karlova Koruna  
 

 

Sport: 

 Florbal  

 

Zábava 

 

 

 

 



PRVNÍ  VYSVĚDČENÍ PRVŇÁČKŮ 

Zeptaly jsme se prvňáčků, jak se jim líbilo první pololetní vysvědčení a jak se 
měli o pololetních prázdninách. Vysvědčení se rozdávalo 31. ledna 2019. A 
prázdniny začaly hned poté. Vysvědčení nebylo důležité jenom pro prvňáčky, 
ale i pro děti z osmých a devátých tříd.  

 

1. Jak se vám líbilo vaše vysvědčení? 

Pavel 1.A : ,,Dobrý.“ 

Ema 1.B : ,,Vysvědčení bylo super!“ 

 

2. Jaké jste měli známky? 

Kačka 1.A : ,,Samé jedničky.“ 

Jára 1.B : ,,Samé jedničky.“ 

 

3. Co říkali rodiče na známky? 

Pavel 1.A : ,,Rodičům se líbilo.“ 

Matěj 1.B : ,,Rodiče měli radost.“ 

 

4. Dostali jste nějaký dárek za vysvědčení? 

Zuzka 1.A : ,,Mně babička koupila Kinder vajíčko.“ 

Emma 1.B : ,,Dostala jsem lego.“ 

Lukáš 1.B : ,,Dostal jsem křečka .“ 

 

5. Co jste dělali o prázdninách?  

     Nikola 1.A : ,,Já jsem jela za kamarádkou na návštěvu.“ 

     Dominika 1.B : ,,Jezdila jsem na koních.“ 

     Matěj 1.B : ,,Hrál jsem si venku.“ 

 

6. Jeli jste o prázdninách na hory?  

     Lea 1.A : ,,Jezdíme ke strejdovi na hory lyžovat.“ 

     Linda 1.B : ,,Ano. Já ráda jezdím se sestrou a tátou lyžovat.“ 

 

                                    Vypracovaly Andrea Mazurkiewiczová a Nikola Kačerová 

 



Dějepisná exkurze do Památníku Terezín 

Dne 19.2. 2019 jeli žáci 9. ročníků na celodenní dějepisnou exkurzi do Terezína 

s paní uč. Smočkovou, Radoušovou a Sixtovou. Plánovaný odjezd byl v 6:45, ale 

nakonec se odjíždělo déle. Cesta trvala okolo 2 hodin. Hned po příjezdu je 

čekala úvodní přednáška a prohlídka Muzea ghetta. Po prohlídce muzea jsme 

byli v bývalém ghettu, expozici Muzea ghetta a Magdeburských kasárnách, 

modlitebně z doby ghetta, márnici, obřadní síni, kolumbáriu, krematoriu a 

hřbitově. Poté nás čekal oběd v podobě řízku a bramborové kaše s mrkvovým 

salátem. Když dojedli, přesunuli se o pár pater výše, kde je čekal hodinu a půl 

dlouhý workshop, kde se dozvěděli základní informace o hlavních 

představitelích Protektorátu Čechy a Morava. Nakonec došli až do nedaleké 

Malé pevnosti .Tam s průvodcem navštívili bývalou věznici, pokoje ve kterých 

pobývali vězni a další exponáty. Odjezd byl před 17:00 a do Týnce dorazili před 

19:00.  

 

                     

 

 



Pocity žáků 9. ročníků 

,,Jak na vás působila návštěva Terezína?“ 

V. Kočíková: ,,Působilo to na mě opravdu špatně, připadala jsem si jako lidé, 

kteří tu byli vězněni. Měla jsem pocit úzkosti.“  

V. Filip: ,,Nejhorší pocit jsem měl po návštěvě krematoria, běhal mi z toho mráz 

po zádech.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Vypracovaly Kratochvílová a Smržová 



Dějepisná olympiáda 

Ve středu 16. ledna 2019 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády v Kolíně 

za doprovodu paní učitelky Smočkové. Zúčastnilo se 31 účastníků z toho 3 ze ZŠ 

Týnec nad Labem. 

Rozhovor s jedním z účastníků-Markem Lauerem 

,,Líbilo se ti tam?“ 

,,Bylo to fajn.“ 

,,Kolikátý jsi skončil? A byl jsi s výsledkem spokojený?“ 

,,Skončil jsem 11., ale čekal jsem to trochu lepší.“ 

,,Bylo to těžké?“ 

,,Ano, bylo to celkem těžké.“ 

,,Co bylo nejtěžší?“ 

,,Asi letopočty.“ 

,,Postoupil jsi do dalšího kola?“ 

,,Bohužel ne.“ 

,,Byl jsi zklamaný?“  

,,Celkem jo.“ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Vypracovali Cihlář a Šmíd  

 



Lyžařský výcvik 4. tříd 

6.1. 2019 žáci 4. tříd odjeli na školu v přírodě na chatu Bedřichovku v Orlických 

horách. Byli tam 6 dnů a jak se jim tam líbilo, se dozvíte v následujícím textu: 

4.A 

Zdeněk: ,,Nejvíce se mi líbilo lyžování, protože tam bylo hodně sněhu a byl jsem 

v 1. oddílu. Taky jsem byl 2. ve slalomu, ale jednou jsem omylem někoho 

srazil.“ 

Ondra: ,,Super tam byla koulovačka a karneval, byl jsem 3.“ 

Nela: ,,Bavily mě běžky a byla jsem v top oddílu. Jediné jídlo, co mi tam 

chutnalo, byly buchtičky se šodó. Vtipné bylo, když nám začali bodovat pokoje a 

my to vůbec nečekali, dokonce byla dvě prasátka.“ 

Anna: ,,Byla jsem  se Zdeňkem a Nelou na karnevalu za parkouristy. Bavily nás 

diskotéky a byla jsem ve družstvu číslo 1.“ 

     

 

 

 

 

 

                                                                              Vypracovaly Apolenová a Žatečková  

 

 

 



Lyžařský výcvik 7.ročníku  
Dne 12.1.2019 se konal lyžařský výcvik 7.ročníku v Orlických horách. Ze začátku 
to vypadalo na ideální sněhové podmínky a poklidný lyžařský výcvik, což se brzo 
změnilo. Velké sněhové podmínky a silný vítr způsobily výpadky elektrického 
vedení, kvůli spadlým stromům. Jelikož naše chata byla celá zařízena na 
elektrický proud,tak jsme neměli vodu,nešlo topení a nesvítilo se. Jeden den 
dokonce nemohli dopravit do naší hlavní chaty Bedřichovky, do které jsme 
chodili na snídaně, obědy, večeře, potraviny, kvůli dvaceti spadlým stromům. 
Měli jsme tak možnost si zahrát na zábavný pořad z televize, Kdo přežije Sibiř.  
Zbytek lyžařského výcviku se obrátil v dobré. Perfektně jsme si zalyžovali, využili 
jsme lesní cestu a večerní lyžování. Skupina odvážlivců se odhodlala jít i na 
běžky. Někteří uběhli až 12 km.  
O večerní program, např.diskotéky se starali kluci z osmé třídy.  
Jako chvilka odpočinku nám sloužila chata, kde jsme se mohli občerstvit a 
posedět u vyhřátého krbu.   
Na lyžařský výcvik jelo i pár začátečníků, kteří nikdy nestáli na lyžích. S pomocí 
našich lektorů zvládli sjet z velké sjezdovky a zúčastnit se i závodů.Ty se konaly 
den před odjezdem. Závodilo se ve slalomu.Celkově byly 4 kategorie. V první 
kategorii byly dívky ze 7.třídy, v druhé kategorii chlapci ze 7. třídy, v třetí 
kategorii dívky z 5.,6.,8.,9. třídy a ve čtvrté chlapci z osmé třídy. I za složitých 
podmínek se však nikomu nic nestalo.Všichni se vraceli s úsměvem na tvářích a  
plni zážitků.  

   

                                                            Vypracovaly Cenkerová a Radoušová 



Florbal dívek 4. a 5. tříd 

V pondělí 4. února 2019 se žákyně naší školy zúčastnily krajského kola ve 

florbale. Turnaj se odehrál v Praze Střešovicích v rozsáhlé hale Tatran 

Střešovice. Naše dívky skončily na 6. místě a jak říká trenér a učitel Lukáš 

Charvát : „ Být šestí ve Středočeském kraji je velký úspěch.“  

Zúčastněnými florbalistkami 

byly:   

Veronika Beránková 

Eliška Radoušová 

Leona Bošinová 

Natálie Voslařová 

Daniela Nguyen 

Nela Cihlářová 

Vanessa Rothbauerová 

S našimi reprezentantkami jsme udělaly krátký rozhovor: 

Užily jste si to? 

 Eliška : Jo, bylo to dobrý. 

 Lea : Moc jsme si to užily. 

Jste spokojeny s vaším výsledkem? 

 Eliška : Celkem jo. 

 Lea : Mohlo to být lepší. 

Bolelo vás něco? 

 Eliška : Bolely mě dost nohy. 

 Lea : Úplně všechno mě bolelo. Břicho, hlava, ale nejvíc kolena, jak jsem 

musela klečet v bráně. 

                                                                              Vypracovaly Klepalová a Stejskalová 



5. A - Exkurze Vánoce na zámku Karlova Koruna 

Tereza Jiráková: ,,Na zámku se mi moc líbilo. Viděli jsme spoustu vánočních 
stromečků, dozvěděli se, jaké vánoční zvyky dodržují například v Norsku, v Itálii, 
v Rusku, Americe a hlavně v Čechách. Líbilo se mi i to, že to měli vyzdobené tak, 
abychom mohli hádat, v které zemi se právě nacházíme a že jsme mohli fotit.“ 

Barbora Broučková: ,,Na zámku v Chlumci se mi moc líbilo, mohli jsme hádat, ve 
které zemi se nacházíme. Všude se Vánoce slaví jinak a já jsem o tom nikdy 
nepřemýšlela. Myslela jsem si, že se Vánoce slaví všude stejně. Určitě byste 
měli zámek také navštívit!“ 

Patrik Šonka: ,,Když jsme přijeli na zámek, tak jsme viděli pávy. Potom nás paní 
průvodkyně odvedla do bývalé zámecké učebny, kde jsme asi půl hodiny čekali. 
Poté pro nás přišla paní a provedla nás místnostmi, které byly vyzdobeny podle 
toho, jak se slaví Vánoce v různých zemích.“ 

 

 

 

           Vypracovali žáci z 5.A 



 

1) Jeden pták Žijící v zcivilizovaném prostředí si navykl při hledání potravy 

kývat hlavou,aby se rozšířil svůj zorný uhel.O  kterého ptáka jde? 

1. televizní umělec ? 

2. těžký prvek? 

3. zimní měsíc? 

4. část města? 

                                             5. ostravský sportovní klub? 

 

2) Vybarvi si obrázek tak, jak se ti bude líbit. 

 

 

3) Co je to? 

 Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta, a přece 
je pevný dost.  

 Nemá zuby, ale kousat umí. Nemá pusu, ale hvízdá. 

 Když padá, mlčí. Když leží, vrže.  

 Které zrcadlo na jaře zmizí?  

 

     

        

     

     

     



Vtipy  

„Jardo, vstávej, musíš do školy!“ 

„Ne, prosím, já nechci!“ „Nedělej 

drahoty a vstávej, nesmíš přijít 

pozdě!“ „Néé, já fakt nechci. Všichni 

mě nenávidí, ubližujou mi, nadávaj. 

Já tam nechci!“ „Ale ty tam musíš jít, 

dyť jsi jejich učitel!“ 

 

Tak co, Michale, jak dopadlo 

vysvědčení ?" ,chce vědět maminka. 

"To je přece vedlejší, mami, hlavně 

že jsme zdraví." 

 

„Vojto, na koho z rodiny jsi nejvíc 

podobný?´´ 

„Na tetičku Evičku. Ovšem ,až na ten 

knírek.´´ 

„Ale ty žádný nemáš.´´ 

„Já ne, ale ona.´´ 

 

Žokej prohrál derby a majitel koně 
mu vyčítá: "To jsi nemohl běžet 
rychleji?" 
"Nemohl. Pravidla přikazují, že 
musím zůstat na koni!" 
 

 

 

 

Pepíčkův kamarád Péťa se ptá 

Pepíčka: „Pepíčku, proč k vám 

stěhují tu klec?“  

Pepíček mu na to odpoví: „Dostal 

jsem domácí vězení.“ 

 

Otec čte synovu žákovskou knížku: 

„Matematika pět...“ 

Prásk, synovi jednu facku. 

„Čeština pět...“ Prásk mu druhou 

facku. 

„Zpěv jednička...“ Prásk mu další 

facku... 

Syn: „Ale jak to? Vždyť jsem měl 

jedničku!“ 

Otec naštvaně prohodí: „Tak tobě 

bylo po dvou pětkách ještě do 

zpěvu?!“ 

 

Přijde pán k doktorovi a ptá se: 

„Pane doktore, jak je na tom moje 

žena?“ Doktor odpoví: „No, 

nevypadá moc dobře...“ „To vím, ale 

jak je na tom zdravotně?“ 


